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Protokoll 13/2020 fört vid möte  
i förbundsstyrelsen för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet,  

den 29 augusti 2020 i Örebro. 
 
Närvarande: 
Minette Rogner, ordförande (MR) 
Robert Sundberg, vice ordförande (RS) 
Erika Wiman Snäll, sekreterare (EWS) 
Jan Burell (JB) (med via länk) 
Robin Alexanderson, ledamot (RA) 
Celine Helgesson-Hallström, ledamot (CHH) 
Lars Samuelsson, ledamot (LS) (med via länk) 
Joan Travesset, ledamot (JS) 
 
Fredrik Haraldsson (FH) Generalsekreterare 
 
Jennifer Troëng Johansson, valberedningen (via länk) 
Gustav Andersson, valberedningen (via länk) 
Niclas Backlund, valberedningen (via länk) 
 
1.  Mötets öppnande  

MR förklarade mötet öppnat.  
 

2. Fastställande av dagordningen  

Beslutades att: Skjuta in en punkt 11, en överklagan till VU från Västerås Roedeers om 
sen övergång och att i övrigt fastställa dagordningen.  

 
3. Val av justerare samt adjungeringar 

Beslutades att: 
välja Robin Alexanderson till justerare. 
 
Beslutades att: 
adjungera FH 
 
 

4. Genomgång av föregående protokoll samt ev. protokoll från VU 
MR föredrog de VU-möten som hållits. (se separata protokoll) och det ärende från AIK om                      
sen övergång som överklagats till RIN där RIN beslutat att inte ta upp ärendet.  

 
Beslutades att: Framtida överklagandebeslut från VU skall innehålla besvärshänvisning.   
Framtida agendor ska ha en punkt som heter ordförande informerar. 
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5. Rapport från EF, andra förbund och kansli 
a) Rapport från RF  
FH gav en lägesrapport och berättade om att nya stödpengar till idrotten är på gång. Den 21 
augusti presenterade regeringen genom Mikael Damberg (inrikesminister) och Amanda Lind 
(idrottsminister) sitt förslag till förlängt stöd till idrotten på 1 miljard kronor för resten av 
2020. Samtidigt meddelades att ett förslag till undantag av ordningslagen för kultur och idrott 
skickas på snabbremiss. 
Det händer mycket just nu, både från politikens och idrottens håll. SAFF bevakar 
utvecklingen både inom politiken och idrotten genom deltagande på samtliga 
möten Riksidrottsförbundet bjuder in till. Beroende på hur man räknar var det 
senaste mötet, den 24 augusti, det sjunde eller åttonde mötet sedan den 10 
mars. Deltar från SAFF gör Minette Rogner, ordförande och Fredrik Haraldson, 
generalsekreterare som sedan rapporterar vidare till förbundsstyrelsen. 
 

    b) Samgåendeprocessen 
Information om samgåendeprocessen bordlades till eftermiddagens arbetsmöte. 

     
c) Rapport kansli och personal 
FH berättade att de delat upp Tobias Stenströms arbetsuppgifter mellan sig. 

 
Beslutades att: Till mötet i november ska uppdaterade arbetsbeskrivningar tas fram. 
 
 

6.  Uppföljning ekonomi, avtal och instruktioner 
a) Ekonomi 
JB gav en ekonomisk lägesrapport och föredrog ett förslag till en reviderad budget. Enligt 
den budgeten beräknas året ge ett överskott på 300 000 kronor. 
 
Beslutades att: Fastställa förslaget. 
 
b) Avtal 
Ett förslag har tagit fram om att kunna använda TicketCo för biljettförsäljning till 
förbundets evenemang.  
 
Beslutades att: Kolla upp ytterligare någon leverantör för att jämföra. 
 

7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten 
a) Landslagsverksamheten 
RS informerade om att förbundskapten till DLL kan lösas om det inte blir någon 
Finnkampen 2020 då en stark kandidat tackade nej bara för att det var för kort om tid till 
Finnkampen. Möte har också hållits med Finland om coronaläget och Finnkampen.   
 
Beslutades att: Ställa in Finnkampen 2020. 
JS ska gå igenom avtalet med leverantören av landslagskläder. 
Till oktobermötet ska RS ha tagit fram ett föreslag på klädpaket. 
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b) RIG och NIU 
FH informerade om de förändringar sim är på gång från statligt håll gällande RIG- och 
NIU-skolor. Troligtvis blir det bara en nivå och därmed råder en osäkerhet om antalet 
platser. 
 
c) Superserien Dam 
Processen med att utse MVP ska startas. 
 
d) Superserien Herr 
Processen med att utse MVP ska startas. 
 
e) Division 1 & 2 (bredd)  
CHH rapporterade att det mest varit operativt arbete med att kommunicera kring 
matchflyttar och avhopp.  
 
f) Barn och ungdom 
Ingen rapport 
 
g) Flaggfotboll 
EWS fördrog att resultatrapporteringen från matchsammandragen och cuperna är ändrat till 
ett formulär där arrangören skickar in resultaten. 
Nästa steg är att få in resultaten på amerikanskfotboll.com där alla andra 
serier redovisas.   
EWS och MR föredrog en incident som inträffade i Uppsala i samband med att MR var 
matchdelegat där och påpekade att en spelare i Uppsala 86ers saknade licens och därefter 
blev utskälld.  
 
  

8.  Uppföljning av ansvarsområden 
 
a) Internationellt 
MR berättade att det är bra klimat i de internationella mötena. De nordiska länderna ska ta 
fram gemensamma regler för spel i liga i grannlandet. 
MR informerade också om att SAFF är erbjudna en cliniq med Ron Woodson. 
MR informerade om att CFL vill komma tillbaka till Sverige inför nästa säsong. 
 
b) Distrikt 
MR har deltagit på möten med SSAFF och STAFF och ska vara med på möte med 
MSAFF. Det har varit svårt att får fram mötesdatum i VSAFF. 
 
c) Utbildning, barn och ungdom  
LS berättade att 17 personer har gått flaggdomarkursen sedan den släpptes 13 augusti. Det 
ska tas fram en modell för att arvodera de som skapar innehållet i utbildningar. 
 
Beslutades att: Gå vidare med att utveckla Iref till ett tävlingsadministrativt system och 
börja med att ha möte med Pelle Haglund i november.   
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Hänskjuta resurs- och personalfrågan till den större frågan om arbetsuppgifternas 
fördelning på kansliet. 
Den CFL-cliniq som vi redan fått ska publiceras senast 30 september.  
 
d) Kommunikation 
EWS föredrog att Mediagruppen har bland annat publicerat återblickar från mästerskapen 
förra året. Inför seriestart i Superserierna publiceras intervjuer med huvudtränarna. Vi 
publicerar också sammanställning av streaming inför helgerna. 
 
e) Marknad 
Kontakt ska tas med tv-bolag om att sända finalerna i SS dam och herr senast 4/9. 
Finalen i SM-serien herrar ska streamas. 
 
f) Evenemang 
Kontrakt gällande arrangemangen av finalerna i SS-herr och dam är skickade.  
U19-final och Flagg-SM-final herrar ska också arrangeras. 
 
Beslutades att: Finalarrangemanget i SM-serien herr ska hållas 27/9 och arrangören får 
17 000 i stöd och får själv bestämma om fler matcher än finalen ska streamas. 
AL ska ta kontakt med de som spelar i U19-serien och höra vilka som vill arrangera 
finalen. 
 

9.  Rapport från utskott 
    a) Tävlingsutskottet 

Väldigt många dispensansökningar om försena övergångar har inkommit i år. Även många 
ansökningar om underåriga spelare samt dispenser för flaggdomare. I år har det varit 
extremt mycket tillfälliga övergångar för juniorspelare vilket belastar kansliet väldigt hårt. 
vilket belastar kansliet väldigt hårt. 
MR har fått uppdatera alla spelscheman i Iref.  
Det är nu öppnat för att skicka in ändringar till tävlingsbestämelserna    
 
Beslutades att: Kansliet löser röstningsförfarandet till de digitala 
representantskapsmötena. 
 
b) Domarutskottet 
Systemändringar i Iref har tagits fram i samråd med Pelle. Många admin och personer 
ansvariga för domartillsättning har försvunnit. Numera har bara DU, TU och kansliet 
admin-rättigheter i Iref samt att föreningens domaransvarig är den enda personen som kan 
tillsätta föreningens egna matcher.  
Licensiering av domare pågår med att J- och S-utbildningar är öppna i IUP. Efter sista 
licensieringsdatum 2020-08-10 har 20+ personer valt att utbilda sig. 
Utbildade domare: J:26, S:47, E:23 
 
c) Disciplinnämnden 
Ett ärende just nu, kan inte föredras förrän det är klart. 
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10.  Uppföljning av projekt 
 
a) Vision 2025 
Ingen rapport 
b) Tävlingsutredningen 
Ingen rapport 
c) Kartläggningen av divisionsval  
CHH hade inget nytt att rapportera 
d) Nordic Girl camp 
Ingen rapport 
e) Föreningskontakt 
Inget nytt att rapportera, nästa fas i projektet har inte börjat än. 
f) Årets ledare 2020 
MR ansvarar för det. 
 
 

11. Överklagan från Västerås Roedeers gällande sen övergång. 
MR föredrog överklagan. 
 
Beslutades att: Avslå överklagan. FS beslut i frågan kan överklagas till riksidrottsnämnden. 
 
12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut 
     
Beslutades att: Kommunicera ut att Finnkampen ställs in, gemensamt med Finland måndag 
09:00. 
Nytt datum för SM-slutspelet flaggfotboll herrar kommuniceras ut efter säkerställan.  
 
12.  Mötets avslutande 

 
Vid protokollet:    

 
Erika Wiman Snäll 

    
 
 
Justeras:    Justeras: 

 
Minette Rogner   Robin Alexanderson 

Erika Wiman Snäll (17 Dec 2020 19:51 GMT+1)

Minette Rogner (17 Dec 2020 19:58 GMT+1)
Minette Rogner

Robin Alexanderson (22 Dec 2020 09:12 GMT+1)
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